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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــاره ی ســیزدهم نشـــریه فرهنگــی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـــر بـر ایـن بـــود کـــه اطالعاتی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(

رویداد هـای تلـخ، شـرایط سـخت بیمـاری و دوری از پـدر بیـش 
از پیـش شـرایط جسـمی و وضعیـت روحـی حضـرت زهـرا )س( را 
دشـوارتر می کـرد، امـا حضـرت فاطمـه )س( بـا اینکـه روز بـه روز 

پیکـرش آب می  شـد، هیـچ ِشـکوه ای از بیمـاری نداشـت.
در هنـگام شـورش حاکمـان غاصـب بـه خانـه اش، حضـرت زهـرا 
)س( بـه گونـه ای میـان درب و دیـوار آسـیب دیدنـد کـه عـاوه بر 

صدمه هـای سـخت، جنیـن ایشـان نیـز سـقط شـد.
ایـن  همـه  نشسـت.  او  روح  و  بـر جـان  بیشـماری  هـای  تازیانـه 
رویدادهـای تلـخ و دردنـاک حضرت زهـرا )س( را به بسـتر بیماری 

کشـاند و بـه شـهادت ایشـان منجـر شـد.
حضـرت امام حسـن مجتبـی )ع( در یک مجلس مناظـره در حضور 
معاویـه خطـاب بـه مغیـرة بـن شـعبه فرمـود: »انـت الـذی ضربـت 
فاطمـة بنـت رسـول اللَّ صلـی اللَّ علیه و آلـه حتی ادمیتهـا و القت 
مـا فـی بطنهـا...؛ تـو مـادرم را زده و مصـدوم و مجروح سـاختی، تا 

اینکـه او بچـه  اش را سـقط کرد...« 
حضـرت امـام صـادق )ع( بـا تصریـح بیشـتر در مورد علـت بیماری 
و شـهادت فاطمـه )س( می  فرمایند: »و کان سـبب وفاتهـا ان قنفذا 
مولی الرجل لکزها بنعل السـیف بامره فاسـقطت محسـنا، و مرضت 
مـن ذلـک مرضا شـدیدا؛ سـبب شـهادت فاطمـه )س( ایـن بود که 
قنفـذ )غـام خلیفـه دوم( با غـاف شمشـیر او را زده و بچـه  اش را 

کشـت و مـادرم از ایـن جهت به بسـتر بیمـاری افتاد.« 
حضـرت فاطمـه )س(، بـه ام  سـلمه فرمـود: برایـم آبـی آمـاده کن 
تـا بـدان غسـل کنـم، ام  سـلمه آب را آورد و او غسـل کـرد و جامه 
پاکـی پوشـید، دسـتور داد بسـترش را در وسـط اتـاق بگسـتراند،به 
طـرف راسـتش رو بـه قبله خوابید و دسـت راسـتش را زیر صورتش 

گذاشت. 
همچنیـن در روایـت دیگـری آمده که: حضـرت به اسـماء فرمودند: 

آبـی برایـم آمـاده کـن، بعـد بـا آن غسـل کـرده و سـپس فرمودند: 
جامـه  هـای جدیـدم را بـه مـن بـده، آنهـا را پوشـیده و فرمودنـد: 
بقیـه حنـوط پـدرم را از فـان جـا برایـم بیـاور و زیر سـرم بگذار و 
مـرا تنهـا گذاشـته و از اینجـا بیـرون برو، مـی  خواهم با پـروردگارم 

کنم. مناجـات 
بیـرون شـدم و صـدای مناجـات آن  اتفـاق  از  اسـماء می  گویـد:   
حضـرت را مـی  شـنیدم، آهسـته به طوری کـه مرا نبیند وارد شـدم 
دیـدم دسـت بـه سـوی آسـمان دراز کـرده و مـی  گوید: پـروردگارا 
بـه حـق محمـد مصطفـی و اشـتیاقی کـه بـه دیـدار من داشـت، و 
بـه شـوهرم علـی مرتضـی و اندوهـش بـر مـن و بـه حسـن مجتبی 
و گریـه  اش بـر مـن و بـه حسـین شـهید و پژمردگی و حسـرتش بر 
مـن و بـه دخترانـم کـه پاره تـن فاطمه می  باشـند و غـم و اندوهی 
کـه بـر مـن دارنـد، از مـی  خواهـم کـه بـر گناهـکاران امـت محمد 
ترحـم فرمائـی و آنـان را بیامـرزی و بـه بهشـت وارد کنـی کـه تـو 

بزرگوارتریـن سـؤال شـوندگان و مهربان تریـن مهربانانـی. 
حضـرت )س( ادامـه داد و گفـت: قـدری مـرا بـه خود واگـذار و بعد 
مـرا بخـوان، اگـر پاسـخ تـو را دادم کـه بسـیار خـوب و اگـر جوابی 

نـدادم بـدان کـه مـن به سـوی پـدر خـود، )یـا پـروردگارم( رفتم.
اسـماء لحظـه ه ای حضـرت )س( را بـه حـال خـود واگذاشـت و بعد 
صـدا زد و جوابـی نشـنید، صـدا زد ای دختـر محمـد مصطفـی، ای 
دختـر گرامـی  تریـن کسـی کـه زنـان حمـل او را عهـده  دار شـدند، 
ای دختـر بهتریـن کسـی کـه بـر ریگ هـای زمیـن پـای گـذارده، 
ای دختـر کسـی کـه بـه پـروردگارش بـه فاصلـه دو تیر کمـان و یا 
کمتـر نزدیـک شـد، اما جوابـی نیامد چـون جامـه را از روی صورت 
حضرت برداشـت، مشـاهده کـرد از دنیا رخت بر بسـته اسـت، خود 
را بـه روی حضـرت انداخـت و در حالـی کـه ایشـان را می  بوسـید، 
گفـت: فاطمـه آن هنـگام کـه نـزد پـدرت رسـول خدا رفتی سـام 

شهادتـــــ
)س(فاطمهحضرتــــ
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اسـماء بنـت عمیـس را بـه آن حضرت برسـان، آنـگاه گریبان چاک 
زده و از خانـه بیـرون آمـد، حسـنین بـه او رسـیده و گفتند: اسـماء 
مـادر ما کجا اسـت؟ وی سـاکت شـد و جوابی نـداد، آنـان وارد اتاق 
شـده دیدنـد حضـرت دراز کشـیده حسـین علیه السـام حضـرت را 
تـکان داد دیـد از دنیـا رفته اسـت، فرمود: ای بـرادر خداوند تو را در 

مصیبـت مـادر پـاداش دهد.

امـام حسـن مجتبـی )ع( خـود را روی مـادر انداختـه و گاهـی مـی  
بوسـید و مـی  گفـت: ای مـادر بـا مـن سـخن بگـو پیـش از آن کـه 
روح از بدنـم جـدا شـود، و حسـین جلـو آمـده و پاهـای حضـرت را 
مـی  بوسـید و می گفت: ای مادر من پسـرت حسـینم، پیـش از آنکه 

قلبـم منفجـر شـود و بمیـرم بـا من صحبـت کن.
اسـماء بـه آنهـا گفـت: ای فرزنـدان رسـول خـدا بروید نـزد پدرتان 
علـی علیه السـام او را از مـرگ مادرتـان خبـردار کنیـد، آن دو از 
منـزل بیـرون رفتـه و صـدا مـی  زدند:یـا محمداه یـا احمـداه، امروز 

کـه مادرمـان از دنیـا رفـت رحلـت تـو تجدید شـد، بعد به مسـجد 
رفتـه و علـی علیه السـام را خبـردار کردند حضرت با شـنیدن خبر 
شـهادت فاطمـه علیهاالسـام از هـوش رفـت و با پاشـیدن آب بر او 
بـه هـوش آمـد و چنیـن گفـت: ای دختـر حضـرت محمـد بـه چه 
کسـی تسـلیت بگوئیـم، مـن همیشـه بـه وسـیله تـو دلـداری داده 
می شـدم، بعـد از تـو چـه کسـی موجـب دلـداری و تسـلیت مـن 

شـد. خواهد 

حضرت فاطمه)س( نخستین شهید راه والیت است.
فاطمه)س( با اینکه زن است، مظهر والیتمداری و ایثارگری است.

دربرگـزاری مراسـم ایـام فاطمیـه و روزهایـی که مردم در شـهادت 
دردانـه پیامبـر اعظـم)ص( بـه سـوگ می نشـینند، شـاید سـری از 
اسـرار باشـد تـا یـاد و نـام بـی بـی دو عالـم علیهـا السـام همـواره 

زنـده نگه داشـته شـود.
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شکل حجاب حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها و شباهت حجاب 
آن حضرت به چادر امروزی، در روایتی که به ماجرای فدک مربوط 
است، مشخص می شود. شیخ طبرسی در جلد اول کتاب احتجاج، 
نحوه حجاب و پوشش آن حضرت در زمان خروج از منزل در قضیه 
فدک را این طور توصیف کرده است: حضرت فاطمه زهرا سام الل 
علیها در زمان بیرون آمدن از منزل، مقنعه خود را به طور محکم به 
سر بستند و جلباب )چادر( را به تن کردند، آن چادر به شکلی بود 
که تمام بدن آن حضرت را به طور کامل می پوشاند و گوشه های آن 
به زمین می رسید. گروهی از نزدیکان و زنان قوم، آن حضرت را تا 
مسجد همراهی می کردند. از این روایت مشخص می شود که پوشش 
و حجاب حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها در بیرون از منزل و در 
مواجهه با افراد نامحرم دقیقاً همان دو پوشش معروف زنان در قرآن 

یعنی خمار )مقنعه( و جلباب )چادر( بوده است.

در قـرآن کریـم چـه آیاتـی بـه لـزوم 
اسـتفاده از چادر و پوشـش کامل اشاره 

اسـت؟ کرده 
احزاب  مبارکه  آیه 59 سوره  زمینه حجاب  در  قرآن  آیه  مهم ترین 
نساء  و  بناتک  و  الزواجک  قل  النبی  ایها  »یا  می فرماید:  که  است 
المؤمنین یدنین علیهّن من جابیبهّن ذلک ادنی ان یعرفن فایؤذین 
و کان الل غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان 
مناسب تر  عمل  این  بیفکنند،  خود  بر  را  جلباب هایشان  بگو  مؤمن 
است، تا )به عفت و پاکدامنی( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند 

و خداوند آمرزنده مهربان است«.

به  هم  زن ها  آله،  و  علیه  صلی الل  اسام  پیغمبر  زندگی  دوران  در 
موقع  می خواندند.  نماز  حضرت  آن  سر  پشت  و  می رفتند  مسجد 
غروب که می خواستند برای نماز به مسجد بروند، بعضی از جوان های 
اوباش سر راه آنها را می گرفتند و با شوخی و حرف های ناروا برای 
زنان  آن  به  و  شد  نازل  آیه  این  تا  می کردند،  ایجاد  مزاحمت  آنها 
کسی  تا  کنند  رعایت  کامل  به طور  را  خود  حجاب  که  داد  دستور 
آیه، جمع کلمه  این  نکند.کلمه »جابیب« در  پیدا  بهانه مزاحمت 
که  بزرگی  پارچه  و  ملحفه  یعنی  لغت  در  جلباب  است.  »جلباب« 
از روسری بلندتر است و سر و گردن و سینه ها را می پوشاند. البته 
روسری و پیراهن گشاد هم از دیگر معانی این کلمه است. نکته دیگر 
این است که در این آیه تأکید شده است که زنان، این پوشش را به 
بدن خود نزدیک کنند تا به درستی آنها را محفوظ نگه دارد، نه اینکه 
آن را آزاد بگذارند که مدام کناری برود و بدن آشکار شود. مشخص 
است که این مفهوم به معنی چادری که این روزها مورد استفاده قرار 

می گیرد، بسیار نزدیک است.

حجابـــ
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طبیعتًاایـن آیـه توسـط پیغمبر اسـام 
صلـی اهلل علیـه و آلـه ابـاغ شـد. آن 
حضـرت چقـدر بـر لـزوم اسـتفاده از 

داشـته اند؟ تأکیـد  کامـل  پوشـش 
در تفسیر مجمع البیان، روایتی به نقل از پیغمبر اسام صلی الل علیه 
و آله نوشته شده است، مبنی بر این که آن حضرت درباره پوشش 
زنان فرموده است: »سر و گردن را می توان در مقابل پسر و برادر 
آشکار کرد. اما الزم است که زنان در مقابل نامحرم از چهار پوشش 
استفاده کنند: پیراهن و یا قمیص، روسری یا مقنعه، چادر و پوششی 

وسیع تر از روسری که به روی سینه می افتد و شلوار«.

از این روایت مشخص می شود که چادر یکی از پوشش هایی است که 
پیغمبر اسام صلی الل علیه و آله به زنان درباره آن سفارش فرموده 
است. این چادر شامل ملحفه و یا پارچه ای است که از سر تا پایین 
را  او  بدن  نامحرم  این می شود که  از  مانع  و  را می پوشاند  پای زن 
ببیند، درواقع چادر بهترین و کامل ترین پوشش برای زنان است که 

او را در مقابل نگاه و آزار نامحرمان محافظت می کند.
البته پیغمبر اکرم صلی الل علیه و آله عاوه بر چادر، سه پوشش دیگر 
شامل روسری یا مقنعه، لباس و شلوار را هم توصیه فرموده که هر 
کدام باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آنها، 

مانع از سر کردن چادر نمی شود.

در روایت هـا بـه چـادر خاکـی حضرت 
فاطمـه زهرا سـام اهلل علیها هم اشـاره 
شـده اسـت. آن حضرت هم چادر سـر 

می کردنـد؟
بله. عامه مجلسی در کتاب بحاراالنوار، روایتی را نوشته است که 
به چادر حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها اشاره می کند. نقل شده 
است که وقتی آیات 43 و 44 سوره حجر بر پیغمبر اکرم صلی الل 
جهنم  اهل  عذاب  و  جهنم  درهای  درباره  که  نازل شد  آله  و  علیه 
آن  یاران  از  کدام  هیچ  و  افتاد  گریه  به  به شدت  حضرت  آن  بود، 
حضرت نمی دانست که چطور ایشان را آرام کند. سلمان فارسی برای 
آرام کردن پیغمبر صلی الل علیه و آله، به خانه حضرت فاطمه زهرا 
سام الل علیها آمد تا شاید حضرت با دیدن دخترش آرام شود. وقتی 
خبر گریه کردن پیغمبر اکرم صلی الل علیه و آله را به حضرت داد، 
آن حضرت بلند شد و با چادر کهنه ای که داشت خودش را پوشاند، 
چادری که دوازده جای آن با لیف خرما وصله شده بود. وقتی بیرون 
گریه  به  افتاد،  چادر حضرت  به  که چشمش  فارسی  سلمان  رفت، 
افتاد و گفت: »وامصیبتا! دخترهای قیصر و کسری سندس و حریر 
کهنه ای  چادر  آله  و  علیه  صلی الل  محمد  دختر  و  می کنند  تن  به 
دارد که دوازده جای آن وصله شده است«.این روایت که عاوه بر 
روایت  هم  الواقیه  الدروع  کتاب  در  طاووس  سیدبن  از  بحاراالنوار، 
شده، نشان می دهد که حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها هم چادر 
به سر می کرد و از آن برای پوشاندن خود در برابر نامحرمان استفاده 

می کرد.

همین چادر بوده که یهودیان را مسلمان کرد؟

در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، روایت دیگری نوشته شده که نشان 
می دهد که حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها چادر یا چیزی شبیه 
به چادرهای امروزی سر می کرده است. در این روایت نوشته شده 
یک روز امام علی علیه السام به مبلغی پول احتیاج پیدا کرده بود، 
به ناچار چادر حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها را که از جنس پشم 
بود، پیش مردی یهودی به نام زید رهن گذاشت و مقداری جو قرض 
به  را  علیها  سام الل  زهرا  فاطمه  حضرت  چادر  یهودی  گرفت.مرد 
خانه اش برد و در یکی از اتاق ها گذاشت. همسرش که وارد اتاق شد، 
متوجه نوری شد که تمام فضا را روشن کرده بود. از شوهرش جریان 
را پرسید. مرد که نمی دانست چادر چه کسی را به رهن نگه داشته، 
داخل اتاق جست وجو کرد و متوجه شد که نور از سمت چادر پخش 
می شود. آن زن و مرد یهودی حدود هشتاد نفر از اقوام و دوستان 
خود را به خانه آوردند تا نور آن چادر را ببینند و وقتی متوجه شدند 
و  نورانی  چنین  آله  و  علیه  صلی الل  اسام  پیغمبر  دختر  چادر  که 

روشن است، همگی اسام آوردند.
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چـادر حضـرت فاطمـه زهـرا سـام اهلل 
علیهـا چقـدر بـه چادرهـای امـروزی 

داشـت؟ شـباهت  خانم هـا 
شکل حجاب حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها و شباهت حجاب 
آن حضرت به چادر امروزی، در روایتی که به ماجرای فدک مربوط 

است، مشخص می شود. 

شیخ طبرسی در جلد اول کتاب احتجاج، نحوه حجاب و پوشش آن 
حضرت در زمان خروج از منزل در قضیه فدک را این طور توصیف 
کرده است: »حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها در زمان بیرون آمدن 
از منزل، مقنعه خود را به طور محکم به سر بستند و جلباب )چادر( 
را به تن کردند، آن چادر به شکلی بود که تمام بدن آن حضرت را 

به طور کامل می پوشاند و گوشه های آن به زمین می رسید. 
همراهی  مسجد  تا  را  حضرت  آن  قوم،  زنان  و  نزدیکان  از  گروهی 

می کردند«.

از این روایت مشخص می شود که پوشش و حجاب حضرت فاطمه 
زهرا سام الل علیها در بیرون از منزل و در مواجهه با افراد نامحرم 
دقیقاً همان دو پوشش معروف زنان در قرآن یعنی خمار )مقنعه( و 

جلباب )چادر( بوده است.

آن چـادر چـه رنگی داشـت؟ آیـا رنگ 
ایرانی  مشـکی چادرهای امروزی زنـان 

؟ د بو
در کتاب دّر المنثور روایتی به نقل از ام سلمه نوشته شده است مبنی 
بر این که زمانی که آیه 59 سوره احزاب درباره جلباب و پوشش زنان 
نازل شد، زنان انصار در حالی که کسا یا عبای سیاه رنگ خود را بر 

سر انداخته بودند، از خانه بیرون می آمدند. 

پوشش  درباره  آله  و  علیه  صلی الل  اسام  پیغمبر  شرایط،  این  در 
این زنان سکوت کرد و سکوت آن حضرت درباره این حکم مهم و 

همگانی در جامعه، دلیل بر درستی عمل آنها است.

آله  و  علیه  نبوی صلی الل  مانند حدیث  دیگر حدیث هایی  از طرف 
وجود دارد که مشخص می کند.

آن حضرت برای زنان در برابر مردهای نامحرم از چهار پوشش نام 
از هم جدا  به طور کامل  را  و جلباب )چادر(  )مقنعه(  و خمار  برده 

کرده است.

این روایت که نقل شده حضرت زهرا سام 
اهلل علیها در مقابل نامحرمی که نابینا بود 

چادر سر می کردند،  صحت دارد؟
امام  امیرالمؤمنین  حضرت  از  علیه السام  جعفر  موسی بن  امام  بله. 
اجازه  نابینایی  مرد  روزی  فرمود:  که  کرده  روایت  علیه السام  علی 

خواست تا وارد خانه آن حضرت شود. 
حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها فوراً برخاست و چادر به سر کرد. 
به دخترش  بود،  آنها  آله که در خانه  اکرم صلی الل علیه و  پیغمبر 
حضرت  نمی بیند!«،  را  تو  که  او  می گیری؟  رو  او  از  »چرا  فرمود: 
فاطمه زهرا سام الل علیها پاسخ داد: »او من را نمی بیند، من که او 
را می بینم. و او هرچند که من را نمی بیند اما بوی من را که حس 
می کند، برای همین است که در مقابل او چادر سر می کنم«. پیغمبر 
اکرم صلی الل علیه و آله فرمود: »شهادت می دهم که تو پاره تن من 

هستی«.

کربا آموزگار عفاف و حجاب است/ زنان 
حجاب  شرایط  سخت ترین  در  بیت  اهل 

خود را حفظ کردند...
سر  بر  چادر  زنان  که  خوانده ایم  بارها  هم  عاشورا  قیام  ماجرای  در 
داشتند. اهمیت پوشش برای زنان تا چه اندازه است که زنان اهل بیت 

علیهم السام در آن شرایط دشوار هم مراقب حجاب خود بودند؟
بنی هاشم و همسران  زنان  استفاده  به  قیام عاشورا هم  در ماجرای 
اشاره شده است.  به آن  یا پوششی شبیه  و  از چادر  شهدای کربا 
سیدبن طاووس در کتاب لهوف، به این نکته اشاره کرده است که 
مدت  طول  در  زنان  دیگر  و  علیها  سام الل  کبری  زینب  حضرت 
جنگ، به هیچ وجه در مقابل مصیبت های جانگداز، اختیار خود را 
از دست نداده و چادر خود را رها نکردند، حتی در زمانی که امام 
حسین علیه السام به شهادت رسید و لشکر غارتگر ابن سعد به قصد 
تاراج به سمت خیمه های بنی هاشم هجوم آورد، زنان هرگز از حریم 

عفاف خارج نشدند.
نشان می دهد که  به صراحت  است،  نوشته  ابن طاووس  که  ماجرایی 

زنان بنی هاشم از پوشش چادر استفاده می کردند.
آنجا که می نویسد: »تسابق القوم علی نهب بیوت آل الرسول و قرة 
عین البتول حتی جعلوا ینتزعون ملحفة المرئة علی ظهرها و خرج 
برای  مردم  البکاء؛  علی  یتساعدون  حریمه  و  الل  رسول  آل  بنات 
غارت خانه های اوالد پیامبر صلی الل علیه و آله و نور چشم فاطمه 
علیهاالسام حمله بردند، حتی چادری که زن ب کمرش بسته بود 
می کشیدند و می بردند و دختران و زنان خاندان پیامبر صلی الل علیه 

و آله از خیمه ها بیرون ریختند و دسته جمعی گریه می کردند«.
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کتاب فاطمه اسوه بشر
در روزگار بعـد از رحلـت رسـول )ص( که خورشـید وجـودش افول 
کـرد، تنها سـتاره ای که در آسـمان غبارگرفته اسـام سوسـو می زد 
و بـا صـدای حزیـن و آراَمـش، دل هـا را مشـتاق نـگاه می داشـت، 

فاطمـه )علیهـا السـام( بود. 
در دوران سـخت حاکمیـت سـقیفه کـه بـا حبـس و زنـدان بـردن 
غدیـر همـراه بـود، تنهـا نالـه ای کـه مانـد و فریـاد شـد، نالـه دختر 
رحمـٌة للعالمیـن بـود کـه بـا کمـال شـهامت و شـجاعت از دیـن و 
مانـدگاری آن توسـط حضـرت علـی )ع( می گفـت و حقانیـت او و 
بطـان دیگـران را صـا مـی داد. کتاب »فاطمه اسـوه بشـر« شـامل 

پنـج بخش اسـت.
 کتـاب در فصـل نخسـت بـا عنـوان »کلیـات« بـه بیـان مباحثی با 
عناویـن ضـرورت شـناخت اهـل بیـت )ع(، گسـتره شـناخت اهـل 
بیـت )ع(، اهـل بیـت )ع( بهترین الگـوی هدایت، فاطمـه )س( آینه 
تمام نمـای اهل بیـت، فاطمـه )س( الگویـی فـرا جنسـیتی و فاطمـه 
)س( الگویـی فراتـر از زمـان و مـکان پرداختـه اسـت. بخـش دوم 
کتـاب به بررسـی فضایـل و مناقب اهـل بیت )ع( و حضـرت فاطمه 

)س( اختصـاص یافته اسـت. 
حضـرت فاطمـه )س( در آینـه قـرآن عنـوان بخش سـوم اسـت که 
طـی آن، فاطمـه )س( در صفـای آینـه وحـی و بـه روایـت آیـات و 
سـوره هایی چـون آیـه تطهیـر، آیه مـودت، سـوره کوثر، سـوره قدر 

و سـوره دهـر معرفی شـده اسـت. 
کتـاب در بخـش چهـارم به بررسـی و تبیین سـیره حضـرت فاطمه 
)س( در ابعـاد علمـی و معرفتـی، تربیتـی و آییـن همسـرداری و 

نیـز  کتـاب  پنجـم  بخـش  اسـت.  پرداختـه  و سیاسـی  اجتماعـی 
بـه طـرح هفـت پرسـش و پاسـخ پیرامـون حضـرت فاطمـه )س( 
اختصـاص یافته اسـت. پرسـش هایی چون چـرا فاطمـه )س( با این 
همـه مقامـات و فضایـل بـه عنـوان پیامبـر برگزیـده نشـد؟، چرا در 
بیـن 124 هـزار پیامبـر و 14 معصـوم فقـط یک زن وجـود دارد؟ و 
چگونـه ممکـن اسـت کـه حضـرت فاطمـه )س( پیـش از آفرینـش 
امتحـان شـود؟، از جملـه سـؤاالتی اسـت کـه در این بخش بـه آنها 

پاسـخ داده شـده است.


